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1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over krisen i solenergisektoren i Italien, navnlig 
Lombardiet.

I denne forbindelse henviser han til, at 226 arbejdspladser er gået tabt i Monza-provinsen som 
følge af afviklingen af Solarday/MX -gruppen.
Nedlukningen af denne fabrik er tilsyneladende direkte forbundet med flytningen af dens 
virksomhed til Serbien og med kinesisk dumping.

Andrageren anmoder derfor om iværksættelse af EU-tiltag som reaktion på den kinesiske 
dumping i solenergisektoren og mere generelt om en strategi til bevarelse af beskæftigelsen i 
Europa, som konstant undermineres af udflytning af industrier uden for Den Europæiske 
Unions grænser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"De seneste år har været hårde for den europæiske solenergiindustri og ikke kun for den 
italienske. Da det i årenes løb er blevet lettere at fremstille solpaneler, kan de blive fremstillet 
i flere og flere lande.  EU's industri konkurrerer med Kina, Brasilien, Indien og andre 
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vækstøkonomier - selv på markedet for højværdiprodukter. Internationale værdikæder bliver i 
stadig højere grad sammenkoblet, og konkurrencen om de knappe energiressourcer og råvarer 
bliver stadig stærkere.

Globaliseringen og de udfordringer, den fører med sig, er blevet udførligt analyseret i flere 
undersøgelser og meddelelser, som Kommissionen har offentliggjort på det seneste1. 
Kommissionen bemærker også, at globaliseringen både skaber udfordringer og muligheder for 
den europæiske industri, og industripolitikken kan bidrage til, at disse muligheder gribes.  

Hvad angår dumping og subsidier, som visse selskaber og lande benytter sig af i forbindelse 
med salg af solpaneler, er handelsbeskyttende instrumenter en måde at beskytte EU's industri 
mod urimelig handelspraksis på. I de tilfælde, hvor den internationale handel med fremstillede 
varer fordrejes på grund af urimelig konkurrence, og for så vidt som subsidier og/eller 
dumping skader EU's industri, kan Kommissionen efter undersøgelser pålægge antisubsidie-
og/eller antidumpingtold.

Hvad angår dumping i solcellesektoren, har Kommissionen på baggrund af en klage fra denne 
industri gennemført en grundig undersøgelse, der har ansporet Kommissionen til at foreslå 
Rådet indførelse af endelige antidumping- og antisubsidieforanstaltninger i forbindelse med 
import af disse produkter fra Kina. Rådet vedtog disse forslag den 5. december 2013. Som led 
i disse foranstaltninger accepterede Kommissionen et tilbud om pristilsagn, som var fremført 
af kinesiske eksportører sammen med det kinesiske handelskammer. Kommissionen er af den 
opfattelse, at dette er en god pakke, da der skabes en fornuftig balance, hvor den europæiske 
solpanelindustri får et længe tiltrængt pusterum efter konstateringen af illoyal handelspraksis, 
samtidig med at indførslen af de nødvendige leverancer sikres. 

Hvorvidt EU-virksomhederne flytter deres produktion ud af EU afhænger også af 
virksomhedernes muligheder for adgang til det internationale marked og til at udnytte den 
globale værdikæde.  EU's industri har behov for fortsat at kunne udnytte nye 
markedsmuligheder ved at opretholde og fremme sine konkurrencemæssige fordele.  
Virksomhederne i EU får i stadig højere grad støtte og hjælp fra EU-institutionerne til deres 
internationaliseringsprocesser, og Kommissionen sigter stærkt på at øge andelen af 
internationalt aktive SMV'er. Navnlig "Missioner for vækst" med repræsentanter fra EU's 
industri og SMV'er og under Kommissionens ledelse (som missionerne i 2012 i USA, 
Mexico, Tunesien og Marokko) spiller en positiv rolle med hensyn til at skabe fælles rammer 
for industripolitisk samarbejde og samarbejde mellem SMV'erne og fremme 
forretningsforbindelser. Der er planlagt andre missioner i år til Rusland, Kina og Myanmar.

Desuden er det af stor betydning at bibeholde åbne og ikkediskriminerende omgivelser for at 
gøre det endnu mere fordelagtigt at investere i EU og navnlig tiltrække udenlandske direkte 
investeringer på nye områder, der skaber vækst og arbejdspladser. Kommissionen arbejder på 
at genoprette EU's tiltrækningskraft som et produktionssted, og investeringer og industri kan 
                                               
1 "En integreret industripolitik for en globaliseret verden. Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed” 
(COM(2010) 614 final af 28. oktober 2010), kan findes på http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF
"Trade, Growth and World Affairs – Trade Policy as a Core Component of the EU’s 2020 Strategy", kan findes 
på: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf
"European Competitiveness Report 2012 – Reaping the Benefits of Globalization", kan findes på: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm
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skabe den store produktivitetsvækst, der er nødvendig for at sætte skub i en bæredygtig vækst.

En stærk industriel basis er nødvendig for et rigt og økonomisk velfungerende EU, og det er 
af afgørende betydning at stimulere den økonomiske genopretning, skabe kvalitetsjob og 
styrke vor globale konkurrenceevne. EU er førende på verdensplan inden for mange 
strategiske sektorer som biler, luftfart, byggeri, rumfart, kemikalier og lægemidler. Der er 
derfor grund til at være fortrøstningsfuld med hensyn til EU-industriens evne til at tackle disse 
udfordringer og fortsat være drivkraften bag væksten i EU's økonomi. Kommissionen har 
gjort det til en prioriteret arbejdsopgave at vende den industrielle tilbagegang og har for nylig 
offentliggjort en meddelelse1, der opdaterer "En integreret industripolitik for en globaliseret 
verden"2, der blev vedtaget i 2010 som del af Europa 2020-strategien. EU's industripolitik 
sigter på at styrke alle medlemsstaternes industrielle basis ved at fokusere på innovation og 
investeringer i nye teknologier og navnlig på ren og bæredygtig produktion og vedvarende 
energikilder.  Kommissionen arbejder også på at forbedre rammebetingelserne, der styrker 
EU-industriens konkurrenceevne og vækstpotentiale.

Konklusion

Kommissionen tager andragerens bekymringer til efterretning og kan bekræfte, at den – hvor 
det er muligt og formålstjenligt –  træffer foranstaltninger til at fremme bevarelsen og 
skabelsen af arbejdspladser i EU, herunder i bæredygtig produktion og i sektoren for ren 
energi. Kommissionen anvender sine industripolitiske og handelspolitiske instrumenter. 

Kommissionens industripolitik forsøger at styrke EU's industrielle basis. Kommissionen 
sikrer også gennem sin handelspolitik, at styrkelsen af rimelige internationale handelsmetoder 
forbliver central, og den gennemfører foranstaltninger til effektivt at beskytte EU's industri 
mod en sådan praksis og bistå EU's virksomheder med at udnytte mulighederne på det globale 
marked." 

                                               
1 "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012) 582 endelig af 
10. oktober 2012), kan findes på: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:DA:PDF
2 COM(2010) 614 endelig af 28. oktober 2010, kan findes på: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:DA:PDF


